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FREMTIDEN 2015

Fremtidens kasse- og 
kundepassage systemer
Med 20 års erfaring kan Checkmark tilbyde de mest moderne og fremskridtsvenlige kasse- og 
adgangs systemer 

Fremtidens moderne supermarked:

Den finske virksomhed 
Checkmark er netop landet i 
Danmark og er med fuld fart på 
vej med at installere fremtidens 
kassesystemer og kundepassa-
ger systemer i dagligvarehand-
len herhjemme. Checkmark 
har således installeret fem 
topmoderne kassesystemer 
af mærket Optimal i Byens 
Supermarked i Langenæs, der 
har fået en kraftig ansigtsløft-
ning, der skal gøre den tidli-
gere SuperBest butik klar til 
at gå over i MENY-konceptet, 
når det om kort tid rulles ud i 
Danmark. Checkmark står også 

for butikkens nye adgangssy-
stem, der byder kunderne vel-
kommen i butikken. Men hvem 
er Checkmark? Virksomheden 
er finsk hele vejen rundt fra 
det flotte design til fremstil-
lingen af produkterne. Sidste 
år i august kunne Checkmark 
fejre 20 års jubilæum med en 
portefølje af indretninger i 
Norden, der kan tage pusten 
fra de fleste. I Danmark er det 
Villi Oldendow-Jantzen, der 
står for salget og kontakten 
med kunderne. Og Villi er ikke 
en hvem som helst. Han har 
over tyve års erfaring med salg 

af kassediske og terminaler.

Fremtidens kassedisk
- Men hvorfor skal man vælge 
Checkmarks produkter frem for 
andre?
 -Det skal man fordi fordi 
den nye OPTIMAL kassedisk 
er endnu nemmere at tilpasse 
behovene i butikken og frem-
stillet til at være fremtidens 
kassedisk. Det modulære 
design muliggør ændringer, 
der er stadigt nemmere at 
implementere. OPTIMAL-
kassediskene kan rumme alt 
tilbehør i brug og opfylder alle 
ergonomiske krav. Og så er der 
tilført en række nye funktio-
ner, hvor jeg kan nævne, at der 
er tre posehylder som standard 
og der er masser af plads til alle 
størrelser poser, siger Villi og 
fortsætter: 
- Der er et IT- skab på front-
siden, så det er let at komme 
til ved service og reparation 
af hardware. Og vedligehol-
delsesarbejdet forstyrrer ikke 
kassemedarbejderen vil jeg 
understrege. Transportbånd 
bagest er 30 procent større end 
ved andre kassediske og det 
betyder, at der er mere plads 

til varerne, som ikke risikerer 
at falde på gulvet. Og er der 
placeret en papirkurv bag pak-
kehylden, hvilket gør det let 
for kunden at komme af med 
evt. affald. 
- Checkmark har også installeret 
et nyt adgangssystem hos Byens 
Købmand i Langenæs? 
- Ja og vores kundepassage 
systemer kan tilpasses alle 
butikstyper. Den automati-
serede Centro-adgang, som 
vi har installeret hos Byens 
Købmand i Langenæs kom-
binerer fleksibel adgang og 
sikkerhed. Systemet optager 
minimal gulvplads og hjæl-
per til med at forhindre butiks-
tyveri. Varer vil ikke havne i 
de forkerte hænder under en 
adgang eller gennem rum-
delerne. Centro-sortimentet 
omfatter høje og lave adgange 
og enkelt- og dobbeltmodel-
ler. Portene tilpasses fleksibelt 
butikkernes stadigt skiftende 
krav og voksende kapacitet. 
Alarmsystemer, der er tilgæn-
gelige som valgfrit tilbehør, 
færdiggør en velfungerende 
pakke, slutter Villi Oldendow-
Jantzen.
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Salgsmanager Villi Oldendow-Jantzen har ansvaret for salget i 
Danmark.
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